
Wegbeschrijving
Ga steeds aan de linkerkant van de baan en wees voorzichtig.

GSF Belsele BadmintonGSF Belsele Badminton
FotozoektochtFotozoektocht



1. Parkeer in de omgeving van de bushalte in Belseledorp (1)
2. Ga het straatje in naast broodjeszaak Sabroso
3. Voor de ingang van “Pastorieke” volg je links langs de afgeronde muur
4. Bewonder de sluis (2) aan je linkerkant, maar vervolg hier naar rechts naast de beek.
5. Na 4 houten bruggetjes ga je nog 50m naar rechts voor je in de Kasteeldreef komt, ga ook 

daar naar rechts.
6. Aan de Y-splitsing hou je rechts en je ziet de kerk voor je.
7. Ga het pad in voor de kerk aan het monument.
8. Ga achterlangs de kerk, steek de straat over en vervolg naar links.
9. Steek de Kerkstraat over aan het zebrapad.
10. Ga aan café De Drie Lindekens rechts de Eindestraat in
11. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor richting spoorweg.
12. Over de spoorweg hou je aan de Y met twee bomen rechts aan.
13. Ga voorbij het Yvonne plein de bebouwde kom uit
14. Ga na huisnr. 73B rechts de Kouterwegel (3) in.
15. Ga op het eind van de Kouterwegel naar links.
16. Kijk uit voor overstekend wild en ga rechts de Houtakkerswegel in
17. Ga een eerste maal over de Leebeek en je ziet in de verte de kerk van Sinaai.
18. Kies bij de volgende bruggen (4) het houten exemplaar en ga rechtdoor.
19. Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts, voor auto’s doodlopend.
20. Vervolg rechtdoor waardoor je van de Burmstraat in de Drieschauwenwegel komt.
21. Op het eind van de Drieschauwenwegel ga je naar rechts om 50 m verder de Weduwe Vos 

wegel (5) te nemen aan je linkerzijde.
22. Wie behoefte heeft kan na 400m Weduwe Vos wegel uitrusten op een bankje
23. Even later heb je links van je een haag, rechts een beekje.
24. Volg het blauwe Bloso driehoekje (6) dat naar links wijst.
25. Aan het volgende kruispunt (vijfsprong) vertellen twee naambordjes dat we nog steeds in de 

Weduwe Vos wegel zijn. Wij gaan hier naar rechts en volgen het nu bredere pad.
26. We komen in de Bosstraat en gaan naar rechts. 
27. Let op voor auto’s, loop aan de linkerkant van de baan.
28. Ga aan de bushalte links de Puiveldewegel in
29. Je komt aan een baan, steek deze over en ga verder in de Marinswegel.
30. Ga op het einde van de Marinswegel (7) naar rechts
31. Ga rechtdoor de Colliestraat in
32. Ga tegenover verlichtingspaal 11681 de dreef Kleine Colliestraat in
33. Ga aan het eind van de Kleine Colliestraat  naar links, je bent in de Kleemstraat, je moet hier

terug uitkijken voor de auto’s en links van de baan houden.
34. Bewonder het kapelletje en ga links Heiakker in
35. Ga de spoorweg over en volg de Kerkstraat tot je eindpunt aan de kerk.

Fotozoektocht 10 km Reeks A 2/6



Je krijgt hierbij 15 foto’s met namen in de rechterbenedenhoek.

Helaas staan de foto’s niet in de juiste volgorde. We rekenen op jou om ons hierbij te helpen en ons 
de juiste volgorde mee te delen waarop je ze tegen kwam tijdens deze wandeltocht.

Zet de foto’s in de volgorde dat je ze tegen komt op je route :

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ................................................................

11. ................................................................

12. ................................................................

13.  ...............................................................

14.  ...............................................................

15.  ...............................................................
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Fotozoektocht 10 km Reeks A 5/6



Fotozoektocht 10 km Reeks A 6/6



Wegbeschrijving
Ga steeds aan de linkerkant van de baan en wees voorzichtig.

GSF Belsele BadmintonGSF Belsele Badminton
FotozoektochtFotozoektocht



1. Parkeer in de omgeving van de bushalte in Belseledorp (1)
2. Ga het straatje in naast broodjeszaak Sabroso
3. Voor de ingang van “Pastorieke” volg je links langs de afgeronde muur
4. Bewonder de sluis (2) aan je linkerkant, maar vervolg hier naar rechts naast de beek.
5. Na 4 houten bruggetjes ga je nog 50m naar rechts voor je in de Kasteeldreef komt, ga ook 

daar naar rechts.
6. Aan de Y-splitsing hou je rechts en je ziet de kerk voor je.
7. Ga het pad in voor de kerk aan het monument.
8. Ga achterlangs de kerk, steek de straat over en vervolg naar links.
9. Steek de Kerkstraat over aan het zebrapad.
10. Ga aan café De Drie Lindekens rechts de Eindestraat in
11. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor richting spoorweg.
12. Over de spoorweg hou je aan de Y met twee bomen rechts aan.
13. Ga voorbij het Yvonne plein de bebouwde kom uit
14. Ga na huisnr. 73B rechts de Kouterwegel (3) in.
15. Ga op het eind van de Kouterwegel naar links.
16. Kijk uit voor overstekend wild en ga rechts de Houtakkerswegel in
17. Ga een eerste maal over de Leebeek en je ziet in de verte de kerk van Sinaai.
18. Kies bij de volgende bruggen (4) het houten exemplaar en ga rechtdoor.
19. Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts, voor auto’s doodlopend.
20. Vervolg rechtdoor waardoor je van de Burmstraat in de Drieschauwenwegel komt.
21. Op het eind van de Drieschauwenwegel ga je naar rechts om 50 m verder de Weduwe Vos 

wegel (5) te nemen aan je linkerzijde.
22. Wie behoefte heeft kan na 400m Weduwe Vos wegel uitrusten op een bankje
23. Even later heb je links van je een haag, rechts een beekje.
24. Volg het blauwe Bloso driehoekje (6) dat naar links wijst.
25. Aan het volgende kruispunt (vijfsprong) vertellen twee naambordjes dat we nog steeds in de 

Weduwe Vos wegel zijn. Wij gaan hier naar rechts en volgen het nu bredere pad.
26. We komen in de Bosstraat en gaan naar rechts. 
27. Let op voor auto’s, loop aan de linkerkant van de baan.
28. Ga aan de bushalte links de Puiveldewegel in
29. Je komt aan een baan, steek deze over en ga verder in de Marinswegel.
30. Ga op het einde van de Marinswegel (7) naar rechts
31. Ga rechtdoor de Colliestraat in
32. Ga tegenover verlichtingspaal 11681 de dreef Kleine Colliestraat in
33. Ga aan het eind van de Kleine Colliestraat  naar links, je bent in de Kleemstraat, je moet hier

terug uitkijken voor de auto’s en links van de baan houden.
34. Bewonder het kapelletje en ga links Heiakker in
35. Ga de spoorweg over en volg de Kerkstraat tot je eindpunt aan de kerk.

Fotozoektocht 10 km Reeks B 2/6



Je krijgt hierbij 15 foto’s met namen in de rechterbenedenhoek.

Helaas staan de foto’s niet in de juiste volgorde. We rekenen op jou om ons hierbij te helpen en ons 
de juiste volgorde mee te delen waarop je ze tegen kwam tijdens deze wandeltocht.

Zet de foto’s in de volgorde dat je ze tegen komt op je route :

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ................................................................

11. ................................................................

12. ................................................................

13.  ...............................................................

14.  ...............................................................

15.  ...............................................................
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Wegbeschrijving
Ga steeds aan de linkerkant van de baan en wees voorzichtig.

GSF Belsele BadmintonGSF Belsele Badminton
FotozoektochtFotozoektocht



1. Parkeer in de omgeving van de bushalte in Belseledorp (1)
2. Ga het straatje in naast broodjeszaak Sabroso
3. Voor de ingang van “Pastorieke” volg je links langs de afgeronde muur
4. Bewonder de sluis (2) aan je linkerkant, maar vervolg hier naar rechts naast de beek.
5. Na 4 houten bruggetjes ga je nog 50m naar rechts voor je in de Kasteeldreef komt, ga ook 

daar naar rechts.
6. Aan de Y-splitsing hou je rechts en je ziet de kerk voor je.
7. Ga het pad in voor de kerk aan het monument.
8. Ga achterlangs de kerk, steek de straat over en vervolg naar links.
9. Steek de Kerkstraat over aan het zebrapad.
10. Ga aan café De Drie Lindekens rechts de Eindestraat in
11. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor richting spoorweg.
12. Over de spoorweg hou je aan de Y met twee bomen rechts aan.
13. Ga voorbij het Yvonne plein de bebouwde kom uit
14. Ga na huisnr. 73B rechts de Kouterwegel (3) in.
15. Ga op het eind van de Kouterwegel naar links.
16. Kijk uit voor overstekend wild en ga rechts de Houtakkerswegel in
17. Ga een eerste maal over de Leebeek en je ziet in de verte de kerk van Sinaai.
18. Kies bij de volgende bruggen (4) het houten exemplaar en ga rechtdoor.
19. Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts, voor auto’s doodlopend.
20. Vervolg rechtdoor waardoor je van de Burmstraat in de Drieschauwenwegel komt.
21. Op het eind van de Drieschauwenwegel ga je naar rechts om 50 m verder de Weduwe Vos 

wegel (5) te nemen aan je linkerzijde.
22. Wie behoefte heeft kan na 400m Weduwe Vos wegel uitrusten op een bankje
23. Even later heb je links van je een haag, rechts een beekje.
24. Volg het blauwe Bloso driehoekje (6) dat naar links wijst.
25. Aan het volgende kruispunt (vijfsprong) vertellen twee naambordjes dat we nog steeds in de 

Weduwe Vos wegel zijn. Wij gaan hier naar rechts en volgen het nu bredere pad.
26. We komen in de Bosstraat en gaan naar rechts. 
27. Let op voor auto’s, loop aan de linkerkant van de baan.
28. Ga aan de bushalte links de Puiveldewegel in
29. Je komt aan een baan, steek deze over en ga verder in de Marinswegel.
30. Ga op het einde van de Marinswegel (7) naar rechts
31. Ga rechtdoor de Colliestraat in
32. Ga tegenover verlichtingspaal 11681 de dreef Kleine Colliestraat in
33. Ga aan het eind van de Kleine Colliestraat  naar links, je bent in de Kleemstraat, je moet hier

terug uitkijken voor de auto’s en links van de baan houden.
34. Bewonder het kapelletje en ga links Heiakker in
35. Ga de spoorweg over en volg de Kerkstraat tot je eindpunt aan de kerk.

Fotozoektocht 10 km Reeks C 2/6



Je krijgt hierbij 15 foto’s met namen in de rechterbenedenhoek.

Helaas staan de foto’s niet in de juiste volgorde. We rekenen op jou om ons hierbij te helpen en ons 
de juiste volgorde mee te delen waarop je ze tegen kwam tijdens deze wandeltocht.

Zet de foto’s in de volgorde dat je ze tegen komt op je route :

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ................................................................

11. ................................................................

12. ................................................................

13.  ...............................................................

14.  ...............................................................

15.  ...............................................................
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Fotozoektocht 10 km Reeks C 5/6



Fotozoektocht 10 km Reeks C 6/6



Wegbeschrijving
Ga steeds aan de linkerkant van de baan en wees voorzichtig.

GSF Belsele BadmintonGSF Belsele Badminton
FotozoektochtFotozoektocht



1. Parkeer in de omgeving van de bushalte in Belseledorp (1)
2. Ga het straatje in naast broodjeszaak Sabroso
3. Voor de ingang van “Pastorieke” volg je links langs de afgeronde muur
4. Bewonder de sluis (2) aan je linkerkant, maar vervolg hier naar rechts naast de beek.
5. Na 4 houten bruggetjes ga je nog 50m naar rechts voor je in de Kasteeldreef komt, ga ook 

daar naar rechts.
6. Aan de Y-splitsing hou je rechts en je ziet de kerk voor je.
7. Ga het pad in voor de kerk aan het monument.
8. Ga achterlangs de kerk, steek de straat over en vervolg naar links.
9. Steek de Kerkstraat over aan het zebrapad.
10. Ga aan café De Drie Lindekens rechts de Eindestraat in
11. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor richting spoorweg.
12. Over de spoorweg hou je aan de Y met twee bomen rechts aan.
13. Ga voorbij het Yvonne plein de bebouwde kom uit
14. Ga na huisnr. 73B rechts de Kouterwegel (3) in.
15. Ga op het eind van de Kouterwegel naar links.
16. Kijk uit voor overstekend wild en ga rechts de Houtakkerswegel in
17. Ga een eerste maal over de Leebeek en je ziet in de verte de kerk van Sinaai.
18. Kies bij de volgende bruggen (4) het houten exemplaar en ga rechtdoor.
19. Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts, voor auto’s doodlopend.
20. Vervolg rechtdoor waardoor je van de Burmstraat in de Drieschauwenwegel komt.
21. Op het eind van de Drieschauwenwegel ga je naar rechts om 50 m verder de Weduwe Vos 

wegel (5) te nemen aan je linkerzijde.
22. Wie behoefte heeft kan na 400m Weduwe Vos wegel uitrusten op een bankje
23. Even later heb je links van je een haag, rechts een beekje.
24. Volg het blauwe Bloso driehoekje (6) dat naar links wijst.
25. Aan het volgende kruispunt (vijfsprong) vertellen twee naambordjes dat we nog steeds in de 

Weduwe Vos wegel zijn. Wij gaan hier naar rechts en volgen het nu bredere pad.
26. We komen in de Bosstraat en gaan naar rechts. 
27. Let op voor auto’s, loop aan de linkerkant van de baan.
28. Ga aan de bushalte links de Puiveldewegel in
29. Je komt aan een baan, steek deze over en ga verder in de Marinswegel.
30. Ga op het einde van de Marinswegel (7) naar rechts
31. Ga rechtdoor de Colliestraat in
32. Ga tegenover verlichtingspaal 11681 de dreef Kleine Colliestraat in
33. Ga aan het eind van de Kleine Colliestraat  naar links, je bent in de Kleemstraat, je moet hier

terug uitkijken voor de auto’s en links van de baan houden.
34. Bewonder het kapelletje en ga links Heiakker in
35. Ga de spoorweg over en volg de Kerkstraat tot je eindpunt aan de kerk.

Fotozoektocht 10 km Reeks D 2/6



Je krijgt hierbij 15 foto’s met namen in de rechterbenedenhoek.

Helaas staan de foto’s niet in de juiste volgorde. We rekenen op jou om ons hierbij te helpen en ons 
de juiste volgorde mee te delen waarop je ze tegen kwam tijdens deze wandeltocht.

Zet de foto’s in de volgorde dat je ze tegen komt op je route :

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ................................................................

11. ................................................................

12. ................................................................

13.  ...............................................................

14.  ...............................................................

15.  ...............................................................
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Fotozoektocht 10 km Reeks D 6/6



Wegbeschrijving
Ga steeds aan de linkerkant van de baan en wees voorzichtig.

GSF Belsele BadmintonGSF Belsele Badminton
FotozoektochtFotozoektocht



1. Parkeer in de omgeving van de bushalte in Belseledorp (1)
2. Ga het straatje in naast broodjeszaak Sabroso
3. Voor de ingang van “Pastorieke” volg je links langs de afgeronde muur
4. Bewonder de sluis (2) aan je linkerkant, maar vervolg hier naar rechts naast de beek.
5. Na 4 houten bruggetjes ga je nog 50m naar rechts voor je in de Kasteeldreef komt, ga ook 

daar naar rechts.
6. Aan de Y-splitsing hou je rechts en je ziet de kerk voor je.
7. Ga het pad in voor de kerk aan het monument.
8. Ga achterlangs de kerk, steek de straat over en vervolg naar links.
9. Steek de Kerkstraat over aan het zebrapad.
10. Ga aan café De Drie Lindekens rechts de Eindestraat in
11. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor richting spoorweg.
12. Over de spoorweg hou je aan de Y met twee bomen rechts aan.
13. Ga voorbij het Yvonne plein de bebouwde kom uit
14. Ga na huisnr. 73B rechts de Kouterwegel (3) in.
15. Ga op het eind van de Kouterwegel naar links.
16. Kijk uit voor overstekend wild en ga rechts de Houtakkerswegel in
17. Ga een eerste maal over de Leebeek en je ziet in de verte de kerk van Sinaai.
18. Kies bij de volgende bruggen (4) het houten exemplaar en ga rechtdoor.
19. Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts, voor auto’s doodlopend.
20. Vervolg rechtdoor waardoor je van de Burmstraat in de Drieschauwenwegel komt.
21. Op het eind van de Drieschauwenwegel ga je naar rechts om 50 m verder de Weduwe Vos 

wegel (5) te nemen aan je linkerzijde.
22. Wie behoefte heeft kan na 400m Weduwe Vos wegel uitrusten op een bankje
23. Even later heb je links van je een haag, rechts een beekje.
24. Volg het blauwe Bloso driehoekje (6) dat naar links wijst.
25. Aan het volgende kruispunt (vijfsprong) vertellen twee naambordjes dat we nog steeds in de 

Weduwe Vos wegel zijn. Wij gaan hier naar rechts en volgen het nu bredere pad.
26. We komen in de Bosstraat en gaan naar rechts. 
27. Let op voor auto’s, loop aan de linkerkant van de baan.
28. Ga aan de bushalte links de Puiveldewegel in
29. Je komt aan een baan, steek deze over en ga verder in de Marinswegel.
30. Ga op het einde van de Marinswegel (7) naar rechts
31. Ga rechtdoor de Colliestraat in
32. Ga tegenover verlichtingspaal 11681 de dreef Kleine Colliestraat in
33. Ga aan het eind van de Kleine Colliestraat  naar links, je bent in de Kleemstraat, je moet hier

terug uitkijken voor de auto’s en links van de baan houden.
34. Bewonder het kapelletje en ga links Heiakker in
35. Ga de spoorweg over en volg de Kerkstraat tot je eindpunt aan de kerk.
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Je krijgt hierbij 15 foto’s met namen in de rechterbenedenhoek.

Helaas staan de foto’s niet in de juiste volgorde. We rekenen op jou om ons hierbij te helpen en ons 
de juiste volgorde mee te delen waarop je ze tegen kwam tijdens deze wandeltocht.

Zet de foto’s in de volgorde dat je ze tegen komt op je route :

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ................................................................

11. ................................................................

12. ................................................................

13.  ...............................................................

14.  ...............................................................

15.  ...............................................................
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Fotozoektocht 10 km Reeks E 6/6


